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- Komplett reiseportal
Nettstedet som viser deg veien til drømmereisemålet.
Blant én million feriereiser.
Artikkel av: Odd Steinar Parr (17.9.03 13:55)
Relaterte artikler
-- Det ruller bra på

-Kutter ut Spania

-- Det siste sommerkuppet -Langt billigere ADSL

2003 kan bli det store gjennombruddsåret for nettreisebyråene, skriver
DN i dag. Etter å ha tapt over 100 millioner kroner på tre år, kan aktører
som Gotogate og Zolong.no endelig notere seg for plusstall.
En internett-aktør som ikke er nevnt i den rosa avisens oversikt, er Alt
om Reiser. Dette er hovedsaklig en reiseguide, der du finner detaljert
informasjon om de reisemålene nordmenn besøker oftest. Blant annet
tilbys en "veiviser" som lar deg finne reisemålene som passer deg best.
- Da vi startet i 2001 var det egentlig ment som et redaksjonelt
reisested, med litt salg ved siden av. Men dette ga smått med penger i
kassen. Derfor har vi nå dreid mer over mot salg, og siden vi begynte
med flybilletter i mai har det gått greit rundt, sier daglig leder Tom
Ottmar til HegnarOnline.
Ottmar er mannen som i sin tid startet ABC Startsiden, Norges nest
største nettsted bak VG.no.
Med rundt 200.000 besøkende i snitt per måned har Ottmar et godt
grunnlag for butikk, men alt han vil si om omsetningen er at den ligger
på omkring en tiendedel av de store nettreisebyråene.
Gotogate ligger for eksempel i år an til å en omsetning på 180 millioner
kroner.
Ottmar har intet ønske om å nå opp dit:
- Dette er en annen type forretning. Målet er å få butikken til å gå rundt
på et lite nivå, og det gjør den nå. Vi kommer ikke til å foreta tunge
investeringer for å bli større, fortsetter han overfor HegnarOnline.

40

Bom
Fry
Pro
Luf
Sik
iga
Fly
-P
flyp
Fle
hot
Jek
Otr
Vil
–K
er
Ric
BA
Liv
Ått
Str
flyp
Sik
øks
De
-S
me
Øk
fly
Ti m
Øk
stra
28
sca
Avi
He
Fly
Blir
Kra
Jap
Ang
SA
-S
–M
avg

Hegnar.no som
startside
25 siste
(utskriftsversjon)
Publikasjoner
Kapital
Finansavisen
IT-Kanalen
Interiør Magasinet
Abonnement
Løssalg
Dagens avis
Bestill abonnement

Brorparten av omsetningen til Alt om Reiser kommer fra salg av
flybilletter, der man tar hånd om alt selv. På salg av charter-turer
samarbeider man med VIA Gruppen, som da også skal ha sin del av
provisjonen.
Du kan faktisk søke etter billetter hos nærmere 500 flyselskaper over
hele verden, men ifølge Ottmar er salget stort sett fordelt 50/50 mellom
innenriks- og Europa-turer.
Videre kan du søke og velge blant over en million feriereiser, og du
finner også en egen prisoversikt over rundt 150 gode familiehoteller hos
Star Tour, Saga, Apollo og Gulliver.
Det sterke fokuset på å informere om reisemål skiller Alt om Reiser fra
de andre byråene på nettet:
- Disse er i ferd med å bli rendyrkede billettkontorer. Hos oss finner du
litt billettkontor og mye informasjon. På denne måten er vi den
komplette reiseportal, avslutter Ottmar overfor HegnarOnline.
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